Referat for menighedsrådsmødet tirsdag d. 10. marts kl. 18.30 – 21.30
1) Indledningspunkt
a) Andagt v./ Martin
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
DHR er valgt
e) Godkendelse af dagsorden
Vi udskyder punkt 9.
Nye punkter 1.a: Camilla Peulecke har ansøgt om at udtræde af menighedsrådet.
Menighedsrådet godkender ansøgningen
Søren finder en gave til Camilla Johan Winther
1. b Ny konstituering:
Formand: Linda
Næstformand: Martin
Kasserer: Daniel
Kontaktperson: Helle
Kirkeværge: Jesper
Helle spørger Jens Videbæk og Bodil om de vil deltage i menighedsrådsmøder
2) Besøg fra Diakoniudvalget
Præsentation af undersøgelse af hvilke diakonale tiltag, der findes i sognene i Vestre Provsti på vegne af
ProvstiUdvalget. Kan findes på PU´s hjemmeside www.fiaav.dk. Formål: Få sat diakonien i fokus.
Udviklingspotentiale: Hvordan rekrutterer vi frivillige? (Fyraftensmøde). Vi arbejdede på forslag til nye
diakonale tiltag. To hovedforslag: Tværkirkeligt familiearbejde og Diakonalt multihus på Fredspladsen.
Uddybning af ideerne og andre ideer findes på små sedler.
3) Besøg fra Livsværkstederne
Kritisk økonomisk situation. De kommer på som et punkt næste gang.
4) Godkendelse af Livsværkstedernes brug af kælderen
Menighedsådet godkender dette
5) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Lene, Kirkekasserer Vest, fremlagde regnskabet for 2014; Gellerup Sogns Menighedsråd, CVR‐nr.
58097810, Regnskab 2014, Afleveret d. 06‐03‐2015
Lene foreslår, at menighedsrådet supplerer kommende regnskaber med forklaringer til regnskabet
vedr. kirkens arbejde og aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt.

6) Godkendelse af kollektliste
Karen har lavet en liste på baggrund af fordelingsnøgle. Menighedsrådet vedtager med en
udspecifisering vedrørende Kanafani/Syrien
7) Medborgerskabskonference
Vi er blevet indbudt til at være med til en medborgerskabskonference, som skal styrke fællesskabet i
Gellerup. Vi vil gerne være med og er villige til at finde noget finansiering.
8) Forespørgsler
a) Udskiftning af toiletter (bilag)
Menighedsrådet godkender dette
b) Indsamling til afskedsgave til biskop Kjeld Holm (bilag)
Vi godkender det.
Torben overfører pengene

9) Sognebeskrivelse fra Provstiudvalget
Linda og Niels sætter sig sammen fredag 20 og laver et oplæg til et svar.
Vi bruger en time på at snakke om det sammen i forbindelse med visionsweekenden.
Møde med provstiudvalget d. 26. marts.
9) Orienteringspunkter
o Kontaktperson
o Kirkeværge. Syn 26 marts 8.30‐10.00
o Kasserer
o Formand
o Præsterne
10) Evt.

